VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖRENINGEN VETERINÄRHISTORISKA MUSEETS VÄNNER
Verksamhetsåret 2020-09-01 till 2021-08-31

Föreningens styrelse har under året bestått av Roland Werner ordförande, Ursula Wennström vice
ordförande, Lotta Ekholm sekreterare, Christer Bergsten kassör samt Thomas Manske ledamot.
Under året har föreningen haft 287 medlemmar, varav 165 ständiga. Föreningens styrelse har under
verksamhetsåret haft 5 sammanträden; 12 oktober, 25 november, 10 januari 12 april och 14 juni.
Årsmötet 2020 hölls 25 november i Smedjan på SLU Skara. Mötet var digitalt på grund av pandemin,
men ett tiotal närboende personer deltog fysiskt. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna höll
Caroline Viets, chefsveterinär vid Anicura Djursjukhuset Jönköping, ett intressant föredrag om
djursjukhusveterinärens roll idag.
Föreningen har fysiskt ordnat och bekostat utskicket av årets medlemsmeddelande ”Vallpojken som
blev veterinär”, en mycket uppskattad essä av Kalle Hammarberg.
Föreningen har tillsammans med pengagåvor i samband med Göran Jönssons 90-årsdag 23 december
2019, bidragit till inköp av en bronshöna av skulptör Martin Hansson till museet.
Föreningen har även bekostat en specialtillverkad trappstege till det antika Hernqvistbiblioteket samt
vidare till filmen om Askarna med Göran Jönsson och beslutat att bekosta ytterligare en film om
hovslageriets utveckling med Bertil Samuelsson.
Föreningens ordförande och sekreterare har deltagit i styrelsemöten för Stiftelsen veterinärhistoriska
museet. Ordföranden har vidare varit tävlingsveterinär vid Veterinärhistoriska museets Grand Prix
för käpphästar och då besiktigat 14 käpphästar med sedvanlig noggrannhet.
Den 9 augusti avled Barbro Hellgren, som för stiftelsen var redaktör för sammanställningen av Svensk
biografisk veterinärmatrikel under åren 1999 - 2001. Till hennes minne har det skänkts 13 gåvor om
totalt 5 650 kr till föreningen.
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KALLELSE
ÅRSMÖTE 2021
VETERINÄRHISTORISKA MUSEETS VÄNNER
Torsdagen 25 november 2021 kl 18.00
Plats: Smedjan, SLU Campus, Skara
Medlemmarna i Föreningen veterinärhistoriska museets vänner kallas härmed till ordinarie årsmöte
Lokalen blir också i år Smedjan, då vi kommer att använda oss av Zoom så att även medlemmar som
inte har möjlighet att komma till Skara ska kunna deltaga.
För att ansluta till mötet använd denna länk och ange Passcode:
https://slu-se.zoom.us/j/66190129822
Meeting ID: 661 9012 9822
Passcode: 211125
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kåserar veterinär Tore Hansson om svensk
läkemedelsindustri och veterinärens roll i denna verksamhet.
Efter mötet kommer en lättare måltid serveras i Smedjan för dem som anmäler sig senast 23 nov till
vetmus@slu.se
Styrelsen vill erinra om att ”Medlem äger rätt att till årsmötet lägga fram motion”. Den skall vara
styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Motion skall skriftligen tillställas vänföreningens
ordförande Roland Werner, Bjällum Bessgården 2, 521 98 Broddetorp eller vi e-mail
bessgården@hotmail.com
Verksamhetsberättelse 2021 bifogas. För övrig information hänvisas till vår hemsida:
https://www.slu.se/om-slu/orter/skara/veterinarmuseet/foreningen-veterinarhistoriska-museetsvanner/
Välkomna!
Skara 31 oktober 2021
Styrelsen
PS För dig som inte redan gjort det vädjar vi till att du meddelar oss din e-postadress till
vetmus@slu.se och därmed ger oss rätt att lagra och använda denna till framtida utskick, tack.

